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Communication bv
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Wij ook van jou…
‘Wilt u de afdeling verkoop kies dan een één! Op dit moment zijn al
onze medewerkers in gesprek, een ogenblik alstublieft.’
Tegen telefoonterreur kan men zich tegenwoordig
beschermen door zich aan te melden bij infofilter.nl.
Een enorm aanbod van SPAM-filters verlost ons ook van
een heleboel ongewenste rotzooi op de computer. Tegen
spookfacturen kunnen we ons ook – met gezond verstand – beschermen. Maar wat kunnen we doen aan het
irritante verschijnsel van klantonvriendelijkheid? Juist ja,
wegwezen.nl.
Probeert u het later nog eens
Een paar weken geleden had ik contact met een firma
die mij wellicht de benodigde materialen die ik wilde
bestellen kon leveren. Na het surfen op internet koos ik
voor deze organisatie, maar ik had nog wel een bepaalde
vraag waarop ik het antwoord niet op de website kon
vinden. Dus nam ik telefonisch contact op. Nadat de
telefoon maar liefst vijf keer(!) was overgegaan en een
telefoniste zich aan mij had voorgesteld, vroeg ik naar de
verkoopafdeling. Ik werd doorverbonden, tenminste, dat
verwachtte ik. Maar na wederom vijf beltonen schakelde
echter een bandje in met de geweldige mededeling
dat alle medewerkers van de afdeling op dit moment
in gesprek waren. Wachten op een vrije vogel die dan
wellicht de telefoon zou oppakken? Vergeet het maar.
De stem adviseerde mij doodleuk om het op een ander
moment nog een keer te proberen. Ook de telefoniste
kwam niet meer terug aan het apparaat zodat ik
noodgedwongen de verbinding moest verbreken. Fictie?
Nee, een werkelijke praktijkervaring die mij overkwam.
Zo kan het ook
Teleurgesteld en volslagen verbaasd over zo’n
verschrikkelijke stommiteit surfde ik op internet naar
mijn – in eerste instantie – tweede keus om vervolgens
dit bedrijf telefonisch te benaderen met mijn specifieke
vraag. Ziehier het korte verslag. Nadat snel en kordaat
werd opgenomen vroeg de telefoniste mij of ik een
ogenblik geduld had zodat zij mij kon doorverbinden met
de heer Zegers van de verkoopafdeling.

Heel even wachtend aan een dode lijn (zo hoort dat ook)
werd ik als volgt te woord gestaan. “Afdeling Verkoop
met Mark Zegers. Dag mijnheer Meijer. waarmee kan ik u
helpen?” Ik was prettig verbaasd dat de telefoniste haar
werk goed had gedaan, en ik vertelde hem waar het om
ging om vervolgens mijn vraag te stellen.
Aangezien deze verkoper niet direct het antwoord had,
bood hij aan om een en ander uit te zoeken en mij
binnen een half uur terug te bellen. Gegevens werden
genoteerd en – ik had het al verwacht – reeds na twintig
minuten belde hij terug met een adequaat antwoord. Ik
was tevreden gesteld en plaatste direct de order bij hem.
Nadat per e-mail de opdracht werd bevestigd, werden de
goederen vervolgens ook binnen de afgesproken tijd van
tien dagen geleverd. Alles keurig, zoals het uiteindelijk
ook hoort.
Klantliefde
Tja, wat een contrast tussen deze twee organisaties. Ik
kreeg de neiging om mijn nieuwe leverancier een bericht
te sturen met daarin de tekst: ik hou van jullie. En als
ik dat zou hebben gedaan dan heb ik sterk de indruk
dat hun antwoord zou zijn geweest: wij ook van jou.
Klantliefde. En zo had deze firma weer een flinke nieuwe
order geschreven dankzij de onwetende medewerking
van hun directe concurrent. Proficiat, klantonvriendelijke
bedrijven, ga maar lekker door zo!
Herman Meijer

Mondriaanweg 48, 1328 ET Almere, Telefoon [036] 531 82 12, E-mail info@contouronline.nl

Juich nooit te vroeg
Veel salesprofessionals zijn ware optimisten. En terecht. Een te pessimistische blik
kan de verkoopcijfers nadelig beïnvloeden. Maar te snel op een deal rekenen kan de
salesprofessional duur komen te staan. Pas met de handtekening (eigenlijk bij de betaling
van de eerste factuur) is de transactie rond.
Wanneer wij denken de deal al binnen te hebben,
worden wij van nature lui. Gevaarlijk. Zeker wanneer
onverwachts iemand toch de stekker eruit kan trekken.
Hoe kunt u hier mee omgaan? Bijna een contract
gesloten of tweede worden is uiteindelijk niets
waard. Natuurlijk kunt u tijdens een sales cycle een
relatie opbouwen met de prospect en kunt u veel
leren van een verkooptraject. Maar uiteindelijk is het
het resultaat waar een salesprofessional op wordt
afgerekend.

Wat kan er op het eind fout gaan?
• De algemeen directeur heeft een zeer bevriende
relatie die hij graag op het ‘moment supreme’ het
contract wil gunnen.
• Uw contactpersoon is ontslagen of vertrekt
plotseling, waardoor het cont(r)act zo goed als
verloren is.
• Uw prospect wordt door een ander bedrijf
overgenomen en alle contractonderhandelingen
worden per direct stilgelegd.
• Uw prospect verliest plotseling zijn grootste afnemer
en komt ineens in financiële problemen.
• Uw concurrent plaatst een zeer grote order bij de prospect en
dwingt het contract af via het concept van wederkerigheid.
• Mondelinge toezeggingen van de inkoper blijken niets waard
te zijn, dat was puur om de prijs van een concurrent te
drukken.
Deze lijst is niet compleet, want helaas zijn er nog ontelbare
mogelijke ‘last-minute dealbrekers’.

Altijd blijven kwalificeren
De kunst van het kwalificeren of de prospect daadwerkelijk
koopwaardig is, kijkend naar zaken als behoefte,
beslisbevoegdheid, urgentie en budget is geen eenmalige actie,
maar een blijvende taak van de salesprofessional. Volledige
controle is een utopie, maar wel kunnen mogelijke scenario’s
afgedekt worden door onder andere:
• transparantie en helderheid te verkrijgen over het
inkoopproces, budgettoewijzing;
• relaties aan te knopen met meerdere personen op
verschillenden lagen en verschillende afdelingen (alle leden
van de DMU);

• commitment te kweken
door teams van beide
partijen met elkaar te laten
samenwerken; een bepaald
onderdeel al in rekening
te brengen; of volgens een
afgesproken gezamenlijk
stappenplan met mijlpalen
en een deadline te werken.

Is de pijplijn wel in balans?
Een matige salesprofessional
met een slecht gevulde
pijplijn die net via een haast
onmogelijk scenario toch zijn
belangrijkste deal verliest,
moet opnieuw beginnen met
zaaien. Dit tijdverlies kost
geld en vergt veel energie.
Een goede salesprofessional
beschouwt nooit te vroeg
de deal als gesloten en zorgt
voor voldoende alternatieve verkoopkansen om niet afhankelijk
te worden van die ene of van die paar deals voor het behalen
van het target. Dit betekent natuurlijk niet dat het verboden
is om te vieren dat uw klant sterke verkoopsignalen afgeeft en
de intentie uitspreekt met u zaken te willen doen. Als u zich
tegelijkertijd maar realiseert dat het pas echt rond is als het geld
is overgemaakt.

Een mooie balans
Te vroeg juichen legt verwachtingen neer bij uzelf en bij het
management. Wanneer een deal dan niet doorgaat is dat
extra zuur en vraagt dat om uitleg. Een mooie balans zou zijn
wanneer de salesprofessional handelt alsof de deal aan hem
gegund gaat worden, maar met de wetenschap dat hij pas echt
kan juichen wanneer dit ook daadwerkelijk gebeurt. Tot die tijd
is het vooral: altijd scherp blijven en zo min mogelijk aan het
toeval overlaten. Blijven verkopen dus!

‘Handel altijd als die hen in je eigen kippenren:
jubel niet, het is gewis, kakel pas als het ei er is’

Yuri van der Sluis
Trainer - coach
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Contouriticus

Niels van der Schaaff

De
hondenbrigade

Presenteren:

‘Honden gaan managers opleiden’.

Spreken in het openbaar is één van de grootste
angsten van de mens. Veel mensen klappen dicht
als ze voor een groep of gezelschap moeten
spreken. En dat terwijl het gesproken woord maar
een bescheiden rol speelt. Vaak is er al een oordeel
geveld voordat de spreker één woord heeft gezegd.
Kortom, de eerste indruk telt.

Althans, dat las ik onlangs in een
artikel in De Telegraaf. Een training
door honden omdat die feilloos
aantonen waar het in de communicatie
aan schort.
Trainster Eva Hafkamp vindt dat door het werken
met honden men heel direct terugkrijgt waar de
valkuilen zitten en waar je wat kunt winnen. Er
is in samenwerking met een hondentrainster een
speciale workshop ontwikkeld die onlangs binnen
de overheid zijn intrede heeft gedaan. Het bureau
zet totaal vijf honden in, waaronder windhonden,
herders en boerenfoxen van groot tot klein. KPN,
Rijkswaterstaat, Philips en diverse gemeenten en
ministeries hebben deze trainingsvorm al ingezet.

meer dan woorden alleen

Weet u bijvoorbeeld dat het verbale deel (de woorden) slechts 20 procent
van de totale communicatie uitmaakt? Dat betekent dat 80 procent
van onze communicatie níet via woorden gaat, maar via non-verbale
communicatie, waarbij het lichaam soms (ongewild) een eigen taal spreekt.
Een taal die we net als andere talen, kunnen leren. Wat dan de boodschap
weer ten goede komt. Een boodschap is immers zo overtuigend als de
brenger ervan.
Niels van der Schaaff, theatermaker/acteur/regisseur, presentator, trainer
en creatief inspirator geeft via www.huureenhufter.nl (onderdeel van de
MuizenKoning Presentatie, Communicatie & Entertainment) trainingen
aan het bedrijfsleven op het gebied van competentie, profilering en
weerbaarheid. Onder het motto ‘creatief in training’ brengt Van der Schaaff
de glimlach terug in persoonlijke ontwikkeling, presentaties en trainingen.

Inzicht krijgen

Leiderschapskwaliteiten
Honden zouden bij uitstek geschikt zijn om de
leiderschapskwaliteiten van cursisten te meten. De
manier waarop men binnen de workshop met de
hond communiceert en samenwerkt, zegt alles over
hoe men dat op de werkvloer doet. Waarom luistert
een hond wel naar de ene cursist en niet naar de
andere? Een hond reageert op uw communicatie
en als die niet goed is, raakt de hond in verwarring.
Het heeft vaak te maken met leiderschap: een hond
heeft een leider nodig, aldus het artikel van Martijn
Koolhoven.
We kenden al de trainingen met behulp van apen.
Ook de paardenfluisteraars die tegenwoordig bij
managementtrainingen worden ingezet, zijn al
ingeburgerd. En het bezweren van slangen is voor
managers ook al geen onbekend terrein meer.
Kortom, jezelf overgeven aan de leerschool van het
dierenrijk. Daar is dus nu de hondenbrigade weer
bijgekomen.
Alles goed en wel maar wat doen we dan met al die
managers die zich al als een hond gedragen?
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Van der Schaaff: “Het eerste wat we de deelnemers leren is het loslaten van
hun verwachtingen, waardoor ze actief in het hier en nu kunnen handelen
en reageren. Ze oefenen in ongebruikelijke situaties waarbij voortdurend
de link wordt gelegd naar de eigen situatie. Door mensen bewust te maken
van hun zwakke, maar vooral van hun sterke punten, krijgen ze inzicht in
hun eigen presentatievermogen. Er is aandacht voor motoriek, uitstraling,
focus en boodschap, maar ook voor status, reflectie, ritme, stemgebruik
en ademhaling. Ook het oefenen van de voor ondernemers zo essentiële
‘elevator pitch’ is onderdeel van de training.
Belangrijk te vermelden is dat bij alles wat we doen de individuele mens
centraal staat. Daarom is deze vorm van trainen zo geschikt voor iedereen
die regelmatig persoonlijk klantcontact heeft. Of het nu gaat om live
contact of via de telefoon, als je weet wat je zegt en doet, merk je dat je de
situatie onder controle hebt.”

E-conference
Een snel opkomend fenomeen in deze technologische maatschappij is
het e-werken: op afstand werken waar en wanneer het jou uitkomt.
Logisch gevolg hiervan is dat er ook steeds geavanceerder wordt
‘geteleconferenced’. Nu al zijn er full HD-verbindingen waarbij het lijkt of
de (inter)nationale gesprekspartners zich in de kamer bevinden. Van der
Schaaff: “Juist tijdens zo’n e-conference moet je je extra bewust zijn van
je lichaamstaal. Daarom geven wij naast onze mediatrainingen, waarbij je
leert professioneel om te gaan met de media, ook e-mediatrainingen. Hierbij
word je gecoacht om ook tijdens zo’n digitale ontmoeting optimaal te
communiceren met lichaam én stem.”

De MuizenKoning Communicatie
Meer informatie over interactieve presentaties en trainingen is te vinden op
www.huureenhufter.nl, www.muizenkoning.nl en www.nvds.nl.

Foto: Monavid, Almere

Roeien met de riemen die je hebt…
Een Nederlandse firma had een roeiwedstrijd tegen een Japanse firma georganiseerd. De
wedstrijd zou met een achtmansboot op de Maas worden gehouden. De Japanners wonnen.
Wat deden de Nederlanders verkeerd?

Beide equipes trainden lang en hard om zo goed mogelijk
voor de dag te komen. Toen de wedstrijddag daar was, waren
beide teams topfit. Toch wonnen de Japanners met een
voorsprong van één kilometer. Het Nederlandse team was zwaar
aangeslagen. De oorzaak van deze vernietigende nederlaag
moest absoluut boven water komen.
Het topmanagement stelde een projectteam samen om het
probleem te onderzoeken en om aanbevelingen
te doen. Na langdurig onderzoek bleek dat de
Japanners zeven mensen hadden die roeiden en
één die man stuurde, terwijl in het Nederlandse
team één man roeide en er zeven stuurden. De
leiding nam een adviesbureau in de arm voor een
studie naar de structuur van het Nederlandse
team. Na enkele maanden van aanzienlijke
inspanning kwamen de adviseurs ook tot de
slotsom dat er te veel mensen stuurden en te
weinig mensen roeiden.

Het management ontsloeg daarop de roeier wegens slechte
prestaties, verkocht de roeispanen en stopte verdere
investeringen in een nieuwe boot. Het adviesbureau werd
geprezen en het resterende geld werd over het management
verdeeld.
Herkent u dit?

Ingrijpende verandering
Om de volgende nederlaag te voorkomen, werd de
teamstructuur ingrijpend veranderd: er kwamen
nu vier stuurmannen, twee hoofdstuurmannen,
één stuurmanager en één roeier. Bovendien werd
een prestatiewaarderingssysteem ingevoerd om die
ene roeier nog meer te stimuleren.
Het jaar daarop wonnen de Japanners, nu met een
voorsprong van twee kilometer.

Een wijze les
– door alle jaren heen…
Als u wilt weten hoe u mensen weg kunt jagen of kunt maken dat ze u achter uw
rug uitlachen of zelfs gaan haten, dan volgt hierna het recept van Dale Carnegie,
bestsellerauteur.
denkt, is hopeloos opgevoed. Als u dus een prettige prater wenst
te worden, begin dan met een goed luisteraar te zijn. Als u
belangstelling wilt wekken, moet u eerst belangstelling tonen.
Stel vragen die de ander graag wil
beantwoorden.
Er bestaat geen geheim voor
goed luisteraar
een succesvol zakengesprek. Uw
uitsluitende en oprechte aandacht
en moedig anderen aan
voor de persoon die spreekt, is het
Dronken van gewichtigheid
over zichzelf te spreken
belangrijkst. Met niets kunt u hem meer
Kent u zulke mensen? Ik ken er helaas
vleien dan daarmee. Mijn populariteit,
velen en het vreemde is, dat sommigen
mijn eigen geluk en mijn inkomsten
van hen nog wel van goede afkomst
hangen voor een groot deel af van mijn bekwaamheid om met
zijn. Toch zijn het allen taaie en vervelende mensen die zó met
andere mensen om te gaan.
zichzelf zijn ingenomen, dat zij haast dronken zijn van hun
eigen gewichtigheid. De man die uitsluitend over zichzelf praat,
(Bron: Dale Carnegie)
denkt slechts aan zichzelf. En de man die alleen aan zichzelf
Luister nooit lang naar iemand, maar praat voortdurend over
uzelf. Als u iets invalt terwijl een ander aan het spreken is,
wacht dan niet tot hij uitgesproken is. Denk bij uzelf dat hij
niet zo verstandig is als u. Vraag uzelf af
waarom u naar zijn dwaas geklets zou
luisteren, val hem voortdurend en het
Wees een
liefst midden in zijn zinnen in de rede.
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Winnaars van de
Management Coach Table
beleefden een unieke dag
Tijdens het Contourium afgelopen april kon een
prijs gewonnen worden: een Management Coach
Table-sessie. De gelukkige winnaars van deze
prijs beleefden op vrijdag 30 mei jl. ‘hun’ dag in
de fantastische ambiance van Kasteel Meerwijk
in Den Bosch.
Onder leiding van Herman
Meijer en Timo Bosma
namen de gasten deel
aan deze inspirerende en
boeiende sessie, waarbij
zij zelf de agenda konden
bepalen. De onderwerpen
die ter tafel kwamen werden
door allen uitvoerig en vol
enthousiasme behandeld.
Samen zocht men naar
persoonlijk gerichte
oplossingen voor de ander
waarbij tips en adviezen
gretig onder de loep werden
genomen.
Na het gezamenlijke diner
en wat napraten werd
deze succesvolle sessie om
21.30 uur afgesloten. De
deelnemers keerden uiterst
tevreden, een ervaring
rijker en vol inspiratie weer
huiswaarts.

De verzorging was in handen van een echte butler.

In de pauze buiten roken, bellen en een wijntje drinken.

De sessie in volle gang.

Ook coaching op het parkterras.

v.l.n.r. Herman Meijer, Stef de Haas, John Bruinink, Pascale Jongejans, Timo Bosma, Oscar van Rooy.
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Kasteel Meerwijk - butler
Marc van Eekelen.

De geboren verkoper: feit of fabel?
Al sinds mijn zeventiende hoor ik: ‘Je bent een geboren verkoper’. En jaren was ik ervan
overtuigd dat dit ook waar was. Ik geloofde dat verkopen in je zat of niet. Dat je het niet
kunt leren, wel optimaliseren.

Mensen hebben allerlei overtuigingen om dit te bevestigen of te
ontkennen. Tijdens trainingen hoor ik geluiden als: ‘Verkopen is
niets voor mij’ en consultants houden zichzelf voor: ‘Ik ben geen
autoverkoper’.
Door de jaren heen ben ik er anders tegenaan gaan kijken. Het
valt mij op dat iedereen van jong tot oud zijn hele leven aan
het verkopen is. Dat begint al in de wieg. Baby’s ontdekken snel
genoeg wat ze moeten doen om aandacht te krijgen. In de fase
van peuter tot puber leren we allemaal
hoe we moeten onderhandelen, hoe
om te gaan met bezwaren en hoe
flexibel te zijn in onze aanpak.

groot dat we onze ‘vlam’ als vanzelfsprekend gaan zien. Het
loopt allemaal, we horen geen klachten en denken dat het lekker
gaat.
Langzaamaan dringen er geluiden door als: ‘Waar is de passie
van vroeger?’ en ‘Het is druk op de zaak’, en we dobberen maar
voort. Tot we op een dag wakker worden en merken dat onze
relatie naar de concurrent is gegaan. Overeenkomsten met een
commerciële setting berusten natuurlijk puur op toeval.

Basisbehoeften
Voor hen die hun relatie willen
behouden: ieder mens/organisatie/
relatie heeft zes basisbehoeften.
Het enige wat u hoeft te doen is
steeds weer onderzoeken hoe uw
relatie die vervuld wil zien en dat
vervolgens te doen.
Verkopen is simpel:
1. Weet wat ze willen.
2. Ga het halen.
3. Geef het ze.

Rayon verkennen
Tijdens het daten gaat het niet veel
anders. We verkennen ons rayon,
zoeken naar geschikte locaties en
hebben al een aardig beeld van hoe
onze potentiële relatie eruit moet zien.
Zodra we deze ontmoeten, zetten we
de meest uiteenlopende strategieën
in met als einddoel met de dame of
heer van onze keuze een vervolgtraject
in te zetten. Het liefst voor een
langdurige en passievolle relatie.
Hebben we eenmaal een relatie, en
zeker in de verliefdheidfase, dan doen
we er alles aan om het onze relatie
naar de zin te maken. Niets is ons te
gek om ons te onderscheiden en de
behoeften van onze nieuwe vlam te
ontdekken en te vervullen.
Maar de eerste vlinders vliegen weg,
we hebben het druk en de kans is

Leef met passie!

Oscar van Rooy
trainer, coach en public speaker
info@oscarvanrooy.com

SBB biedt u de helpende hand!

Wij kunnen u met onze telefoonservice en secretariële dienstverlening een handje helpen. Zo houdt u uw handen vrij voor andere
belangrijke zaken.
De helpende hand die wij u bieden is nu wel heel aantrekkelijk.
Als u refereert aan deze advertentie, ontvangt u het eerste
half jaar 10% korting!

T (035) 694 68 69
sbb@sbb.nl
www.sbb.nl
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De Zen van verkopen
Altijd weer de eeuwige druk om zoveel mogelijk te verkopen. U wilt en móet verkopen.
Ook de klant voelt die druk. Hoe kunt u de pressie verminderen en uw verkoopeffectiviteit
vergroten?

Vaak staat u onder druk omdat de baas (en soms uzelf!) de lat
hoog legt én omdat u hoge verkooptargets heeft gekregen.
Maar wat gebeurt er bij de klant als u te gretig bij hem aan tafel
zit? Hij voelt zich op zíjn beurt al snel onder druk gezet. Naar de
klant luisteren wordt dan moeilijker en voordat u het weet zit u
alleen nog maar te pushen. Enkele tips en aanwijzingen.

• Ruimte scheppen
Inzichten uit de oosterse Zen-filosofie maken het u
gemakkelijker om uw gesprekspartner de nodige ruimte te
geven. De leer zegt: houd op met verkopen en stel de ander in
staat om van u te willen kopen. Voordelen: u hoeft minder hard
te werken én u krijgt sneller de medewerking van uw klant!

• Machtspositie omdraaien
De klant koopt omdat hij het wil, niet om u een plezier te doen.
Uw taak is dan om hem te motiveren.

• Voordelen
In het Engels wordt gesproken over features and benefits, ofwel
eigenschappen en voordelen. Hoewel de eigenschappen van het
product belangrijk zijn, reageren de meeste afnemers het beste
op de voordelen van het product of de dienst. Wanneer u over
eigenschappen praat, etaleert u uw kennis – gegevens die ook in
uw documentatie staan. Wanneer u echter over voordelen praat,
laat u uw deskundigheid spreken: de inzichten in de toepassing
van het product in de wereld van de koper. Daarmee schept u
sneller een band.

• Berusting
Hoewel u targets hebt en misschien daaraan gekoppelde
bonussen, is het verstandig uzelf de vraag te stellen wat u liever
wilt: eenmalig scoren (kortetermijndenken) of een langdurige
relatie? Wanneer u bereid bent om in uzelf te kijken, merkt
u in welke mate uw dagelijks geluk afhangt van het wel of
niet slagen van een deal. Natuurlijk is het heerlijk om iets te
verkopen – dat mag u zeker vieren! – én het is in uw voordeel
om dit te onderzoeken. Bedenk het volgende:
- of de klant koopt of niet, is zijn zaak;
- of de klant koopt of niet, ik weet hoe goed mijn producten
zijn;
- of de klant koopt of niet, ik blijf gelukkig.
Besef dat zodra de klant het gevoel krijgt dat uw geluk afhangt
van zijn beslissing, hij macht over u heeft… en dat verzwakt uw
positie en vooral uw onderhandelingsruimte. Wanneer de klant –
bewust of onbewust – ervaart hoe los u staat van zijn beslissing,
geeft het hem meer ruimte om zonder emotie (machtsgevoel)
naar de zaak te kijken.

• Ruimte
Wanneer u uitademt
kunt u onmogelijk
praten. Dat geeft
u luisterruimte en
uw gesprekspartner
praatruimte. Door
te ontspannen krijgt
u meer kans om te
luisteren naar wat
hij zegt in plaats van
te bedenken wat u
zometeen-wilt-zeggenals-hij-opschiet-en-uweer-laat-praten. U laat
de voordelen voor hem duidelijk zien, uiteraard gekoppeld aan
voor hem waardevolle eigenschappen én u geeft hem de tijd om
te reflecteren en om zelf met vragen en opmerkingen te komen.
Als ervaren verkoper weet u dit al, de inzichten in dit artikel
helpen u om het in de praktijk te brengen.

• Afronding
U wilt het gesprek afronden. U wilt een beslissing horen.
Met enkele rustig uitgesproken zinnen – vol met voordelen –
verhoogt u uw kansen:
‘Nou, Marcel, we hebben zojuist de ins en outs van het nieuwe
printsysteem onder de loep genomen.’
(adem uit)
’Je hebt begrepen hoe de vernieuwde software de bediening veel
gemakkelijker maakt, zodat je ook andere medewerkers kunt
inzetten om de pers te bedienen.’
(adem uit)
Je hebt een duidelijk beeld gekregen van wat je tegen je cliënten
kunt zeggen wanneer zij vragen hebben, en hoe je ze sneller
kunt helpen.’
(adem uit)
’Je hebt gehoord wanneer je het apparaat – na de aanpassing –
weer in gebruik kunt nemen en welke investering dat vergt.’
(adem uit; nu heel zachtjes zeggen:)
’Met alles op een rijtje, zoals het eruit ziet, hoe snel je van de
voordelen van de aanpassing begint te genieten… tja, dat ligt
nu… bij jou!’

Tip
Pushen werkt averechts. De ander motiveren om in te zien
wat zijn voordeel is werkt beter. U schept ruimte voor zijn
beslissingsproces en bevordert daarmee zijn én uw zaken.

• Ontspanning
Om uzelf te helpen bij het verkoopgesprek neemt u een moment
voor uzelf voordat u begint. Adem diep uit door de mond.
Ontspan de kaken – ze zijn tenslotte uw praatgereedschap
en mogen ook even wat rust hebben voor de aanval! Velen
tuiten de lippen en maken een ‘fuh’-geluid; dit is fout. Diep en
zachtjes uitademen zorgt voor een ‘huh’-geluid. Deze oefening,
hoe simpel het ook lijkt, is de eerste stap op weg naar de
basisontspanning vóór uw inspanning.
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David Bloch
Perfect Presentation

Salesmanagement:
what’s the big deal?
Duizenden boeken en artikelen zijn inmiddels geschreven over salesmanagement.
Daaruit blijkt dat er veel verschil van mening bestaat over de inhoud van het begrip sales
management.

Als je op zaterdag in de kranten kijkt bij de vacatures, staat er
dikwijls ‘Gezocht, Sales Manager’. In het ene geval betekent dit
dat gezocht wordt naar iemand die de producten of diensten
van een organisatie dient te verkopen, in het andere geval
wordt gezocht naar iemand die een team salesmensen aan moet
sturen.
Voor mij is de laatste omschrijving wat onder sales managent
moet worden verstaan: letterlijk het managen van salesmensen.

Geen garantie voor succes
In commerciële organisaties was het in de jaren tachtig tot de
helft van de jaren negentig gemeengoed om de salesmanager
die promotie maakte of uit de organisatie verdween te
vervangen door de op dat moment meest succesvolle
salespersoon. Het klinkt ook voor u waarschijnlijk logisch als ik
zeg dat dit allesbehalve een garantie was voor succes. U kent
wellicht de algemeen gebezigde uitspraak: een goede sales
is niet per definitie een goede manager. Ik deel deze mening
vanuit eigen ervaring volledig.
Medio jaren negentig won de peoplemanager steeds meer aan
populariteit. Niet per definitie de beste salespersoon maar
iemand met focus op coaching, ondersteuning, teambuilding,
het beste naar boven halen uit het individu. De aanstelling
van deze peoplemanager ging niet altijd zonder slag of stoot.
De meest succesvolle salespersoon voelde zich gepasseerd. Dit
leidde vaak tot enige frustratie. Toch heeft de peoplemanager
sinds de introductie van dit begrip tot op heden stand
gehouden. In ons land, en ik zeg hier nadrukkelijk in ONS
land, is de peoplemanager in vrijwel alle organisaties het soort

salesmanager waarnaar gezocht wordt. Wel evolueerde deze
functie door de jaren heen. In het begin kwam het vooral
neer op aardig zijn, coachen en ondersteuning. Maar door
de algemeen gegroeide arbeidsdruk, meer werk met minder
mensen, meer efficiency en productiviteit en steeds hogere
targets, is de druk op de peoplemanager enorm toegenomen.
De vraag deed zich voor of men door aardig te zijn de gewenste
resultaten kon behalen. En, hoe aardig en ondersteunend blijf je
als manager als iemand de resultaten niet haalt? Blijf je oneindig
doorgaan met coachen of grijp je uiteindelijk naar het meest
ingrijpende middel, ontslag? Word je nog wel als peoplemanager
gezien als je je mensen ontslaat? Kortom, de hedendaagse
salesmanager staat constant voor dilemma’s. Hoe hiermee om te
gaan is de grote vraag.
Een pasklaar antwoord is er vanzelfsprekend niet. Dit hangt
af van een veelheid van factoren. Hierbij valt te denken aan
zaken als hoe succesvol is het team als geheel, is het team
complementair aan elkaar, welke dynamiek speelt zich af binnen
het team, welk product of welke dienst wordt verkocht, is het
een ‘nice to have’ of een ‘need to have’ product en biedt het
toegevoegde waarde voor een onderneming?

Gebrek aan communciatie
Toch is er één ding dat altijd weer aanleiding blijkt te
zijn voor problemen: communicatie! Of, beter gezegd,
een gebrek aan communicatie. In veel, met name
grotere multinationale ondernemingen worden jaarlijks
medewerkerstevredenheidsonderzoeken gehouden. In vrijwel
alle gevallen is de nummer 1-kwestie waarover geklaagd
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wordt het gebrek aan communicatie. Hiërarchisch gezien is
dit overigens tweerichtingsverkeer, van boven naar beneden
en van beneden naar boven. Het betreft vaak een gebrek aan
communicatie op vele manieren. Tussen individuen, tussen
medewerker en manager, binnen managementteams, tussen
afdelingen onderling, et cetera.
Ik schreef hiervoor al ‘in ONS land’. Maar is slecht
communiceren een typisch Nederlands verschijnsel? Vaak
wordt er onderling geklaagd over een derde persoon of over
een afdeling en wordt ‘voor het gemak’ vergeten dat met
de betreffende persoon te communiceren. Het roddelcircuit
draait op volle toeren. Het resultaat van die achterklap is dat
er uiteindelijk een totaal gebrek aan nuttige communicatie
ontstaat.

‘Vergeten’ te adviseren
Laten we een voorbeeld nemen. Collega A doet consequent iets
fout. De overige collega’s constateren dit maar ‘vergeten’ te
adviseren, te helpen of te coachen want, ja, het is gemakkelijker
om tegen andere collega’s te zeggen dat collega A er niets
van snapt dan tegen collega A zelf. Het gevolg is dat collega
A uiteindelijk voelt dat er iets aan de hand is. Hij wordt
langzamerhand steeds onzekerder. De roddel en achterklap
nemen toe en een no-winsituatie ontstaat. Dit is wat de
peoplemanager signaleert en proactief oppakt. Hierbij is zijn
expertise van cruciaal belang: constateren, analyseren, coachen.
Maar tegenwoordig dient een salesmanager ook over vele
andere capaciteiten te beschikken. Bedrevenheid met
bijvoorbeeld Microsoft Word, PowerPoint en met name Excel
zijn onontbeerlijk. Hij moet kunnen omgaan met steeds
complexere interne procedures en met de steeds sterker
wordende maand- dan wel kwartaaldruk als het gaat om het
realiseren van de doelstellingen. Coachen, mee naar klanten, op
je tanden kunnen bijten als een salesmedewerker een belangrijk
verkoopgesprek niet op de juiste manier voert en hem pas ná het
gesprek op de te verbeteren punten wijzen. Door de voortdurend
toenemende internationalisering en consolidatie, vooral in de
IT-branche, moet de moderne salesmanager zich dikwijls ook
nog kunnen aanpassen aan het werken binnen verschillende
culturen. Ik benadruk het nogmaals: ‘in ONS land’.

Rikkert Walbeek

Springen of niet?
Het zal u niet onbekend voorkomen dat Amerikanen Europa
dikwijls zien als één land. Ik leg dan vaak de cultuurverschillen
tussen de ons omringende landen als volgt uit: als een manager
in België springt dan springen zijn mensen mee zonder te
vragen waarom hij springt. Als een manager in Duitsland
springt dan springen de medewerkers hoger dan de manager
zonder te vragen waarom hij springt. Springt de manager
in Nederland, dan vraagt de medewerker: ‘Waarom spring
je?’ Geeft de Nederlandse manager een goede uitleg dan
springt de medewerker vaak hoger dan de Belgische en Duitse
medewerkers bij elkaar. Vanzelfsprekend is dit een nogal zwartwitbenadering, maar het punt is gemaakt.
In de hiervoor omschreven spanningsvelden moet de
salesmanager het midden vinden tussen de belangen van zijn
mensen en die van de organisatie. Kortom, voorwaar geen
eenvoudige taak, het zijn van salesmanager.

Hans Middelburg
CEO RES Software

SalesXeed

Luistert
Enige tijd geleden raakte ik in gesprek met een ‘luistertrainer’.
Een wat? Ja, echt waar, een trainer die mensen leert luisteren.
Dat deed hij voornamelijk bij managers die moeite hadden met
het aansturen van hun team. Dat komt volgens hem omdat ze
niet goed kunnen luisteren en daardoor de essentie missen.
Met als gevolg dat er miscommunicatie ontstaat die weer tot
spanningen leidt.
Luisteren is bijzonder moeilijk, zo vertelde hij me. Het heeft
te maken met oprechte interesse in de ander. Daadwerkelijk
geïnteresseerd zijn in wat die ander drijft en bezighoudt. Maar
gelukkig is hij in staat om mensen dat te leren met behulp van
zijn ‘luistertraining’.
We ontmoetten elkaar op een zakelijke bijeenkomst en
raakten aan de praat. Ik raakte getriggerd door zijn benaming
‘luistertrainer’. “Goh, wat doe je dan precies?”, was mijn vraag.
Vervolgens kwam er een heel verhaal over luisteren en hoe goed
hij dat allemaal kon trainen.
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Na minutenlang aandachtig te hebben geluisterd begon ik toch
mijn aandacht een beetje te verliezen. Maar, u raadt het al, de
luisterexpert ratelde maar door hoewel ik non-verbaal toch echt
voldoende signalen afgaf dat ik ‘er niet meer bij was’.
Op een gegeven moment heb ik hem maar onderbroken met
de opmerking dat ik iemand zag lopen die ik even gedag wilde
zeggen. Waarop hij nog wel snel even vroeg wat ik eigenlijk zelf
deed. Heel even schoot het door mijn hoofd te zeggen dat ik
trainingen verzorg voor mensen die niet goed kunnen praten.
Maar dat was te veel een schot voor open doel. Ik heb maar
gezegd dat ik iets met sales doe en ben toen doorgelopen.
De rest van de avond heb ik hem steeds weer zijn verhaal tegen
andere aanwezigen zien afsteken. Er waren die avond veel
mensen ‘die even iemand gedag gingen zeggen’…

Column

Massage voor bedrijven
Er zijn wetenschappelijke studies waaruit blijkt dat stoelmassage positief bijdraagt aan het
ziekteverzuim. Het werkt preventief tegen hoofdpijn, spierpijn, stijvigheid en rsi-klachten.
De realisatie is erg simpel; de masseur komt op het bedrijf met een speciale stoel en zet deze
in een kleine ruimte binnen twee minuten klaar.
M&G Bedrijfsmassage in Enkhuizen is begonnen in 2007
en bestaat uit Claudia Meijer en Bart Groote. Groote is van
oorsprong sportmasseur en soigneur bij wielervereniging DTS.
Na onderzoek en ervaring zijn ze doorgegroeid naar
stoelmassage voor bedrijven.

Hoe werkt het?
Voor medewerkers is een stoelmassage heerlijk ontspannend
én effectief. Er is geen grote ruimte voor nodig. Het kan in een
spreekkamer, vergaderzaal of werkkamer. Als een bedrijf kiest
voor stoelmassage, werkt het als volgt. Wekelijks hangt er een
lijst op een centrale plek waarop men kan intekenen. De masseur
haalt u op van uw werkplek. Tijdens de massage blijft de kleding
aan. Nek, rug, schouders, armen, handen en zelfs de vingers
worden vakkundig onder handen genomen. Sommige mensen
moeten aan het eind echt even ‘terug’ op aarde komen. De
massage verkwikt en geeft energie zodat de gemasseerde met
frisse moed weer aan het werk gaat.
Een behandeling duurt twintig minuten en dus kunnen drie
medewerkers in een uur gemasseerd worden. De kosten vallen
erg mee. U huurt al een masseur in voor 45 euro per uur
(ex. btw).

De voordelen van stoelmassage
 Verlagen van het ziekteverzuim.
 Voorkomen van RSI-klachten.
 Tegengaan van stress, hoofdpijn en stijfheid.
 Laagdrempelig, men houdt de kleding aan.

www.mg-bedrijfsmassage.nl
info@mg-bedrijfsmassage .nl
06-20607035 / 06-22427402
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Communicatie is de sleutel tot succes!
Tijdens een borrel waar ik op uitnodiging van een van onze relaties was, raakte ik in
gesprek met een accountmanager. Zoals gebruikelijk ging ons gesprek over verkopen en de
communicatie tijdens het verkoopgesprek. Want hoe belangrijk is dat eigenlijk?

We spraken over hoe je nou om moet gaan met je klanten, wat
kun je wel tegen je klanten zeggen? Wanneer koopt een klant
bij jou en hoe kun je beter je producten en diensten aanbieden.
Waarom is de gunfactor zo belangrijk? En wanneer onderscheid
je je ten opzichte van je concurrenten?
Ik vroeg aan mijn gesprekspartner wat verkopen voor hem
betekent. Daarop antwoordde hij: ‘Verkopen is adviseren zodat
de klant bij mij afneemt, verkopen is je klant bedienen zodat
hij voor mijn bedrijf kiest, verkopen is de klant als koning
behandelen, verkopen is eigenlijk aansmeren, verkopen is…’

Succes is op weg zijn
naar je doel en

genieten van de tocht!

Negatief daglicht
Dit soort antwoorden hoor ik jammer genoeg maar al te
vaak. Hoe komt het toch dat veel verkopers de definitie niet
weten van ‘verkopen’ en het vak vaak in een negatief daglicht
plaatsen? Ik begrijp er werkelijk niets van. Verkopen is een vak,
een mooi vak en wanneer je de beste wilt zijn in je werk dan
moet je je er bewust van zijn dat als mensen niets zouden kopen
en niets nodig zouden hebben – bijvoorbeeld boodschappen,
kleding, schoenen, een mooie plasma-tv aan de muur, een leuke
auto, een mooi huis, een lekker drankje aan de bar en ga zo
maar door – wij nu nog in het stenen tijdperk zouden leven.
Mensen willen een prettig leven en gebruiken alles om hun
leven te vergemakkelijken. Dit geldt voor alle mensen en dus ook
voor uw klanten. Het is onze taak als verkopers om de specifieke
wensen en behoeften van onze klanten te achterhalen. Ieder
mens heeft wensen en behoeften en daarom zullen er altijd
producten en diensten aangeboden worden om deze wensen en

behoeften te bevredigen. Zolang er producten en diensten nodig
zijn, zijn er ook verkopers nodig! Verkopers zijn er al duizenden
jaren en zullen er nog duizenden jaren zijn.

Wat vindt de klant?
Verkopen is OVERTUIGEN! Het maakt namelijk voor veel klanten
niet uit bij welk bedrijf ze kopen en ook de prijs is niet altijd een
doorslaggevende factor. Veel van onze klanten zijn van mening
dat:
• zij geen aandacht krijgen;
• er onvoldoende initiatief getoond wordt;
• ze niet goed worden geholpen;
• er niet met ze meegedacht wordt;
• afspraken niet worden nagekomen;
• fouten niet worden hersteld;
• ze niet voor ‘vol’ worden aangezien;
• niet ‘eerlijk’ worden behandeld.
Al deze aspecten hebben te maken met gevoelens en emoties.
Onze klanten zijn dus ‘gevoelig’ voor het feit dat ze ‘ongevoelig’
worden behandeld. De emoties die klanten vertonen bij de
aankoop van en de nazorg op producten en/of diensten blijken
veel groter te zijn dan een duidelijk aanwijsbare (rationele)
reden zoals de prijs.

Aandacht geven
In een verkoopgesprek gaat het erom dat u de klant aandacht
geeft, dat u het gesprek volgt en, het belangrijkste, dat u het
gesprek begrijpt. Tijdens dit proces dient u rekening te houden
met enkele psychologische feiten. Wanneer u tijdens dit proces
een sturende en leidende functie wilt hebben dan moet u
niet abrupt voor zijn oude zekerheid een nieuwe zekerheid
bieden, maar eerst een lichte twijfel opwekken zodat uw klant
nieuwsgierig wordt. Klanten doorlopen namelijk vijf stappen:
1. zekerheid;
2. lichte twijfel;
3. kritische instelling;
4. heroriëntatie;
5. zekerheid.
Wanneer u zich tijdens ieder verkoopgesprek bewust bent van
deze vijf stappen, dan komt u er achter dat communicatie de
sleutel tot succes is!

Reda Mahdi
Redda Training & Adviesburo
www.redda.nl info@redda.nl
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Van Disneyland naar De Beerze Bulten
en haar tevreden klanten
Als ‘non-kampeerder’ had ik nog nooit gehoord van camping De Beerze Bulten in Beerze.
Tot dit jaar. Deze zomer ben ik op bezoek bij geweest familie die daar voor de derde
opeenvolgende keer op vakantie was. Voor alle duidelijkheid: Beerze ligt in Nederland in de
buurt van Ommen.
Ondanks dat Disneyland en De Beerze Bulten hemelsbreed
een kleine vijfhonderd kilometer uit elkaar liggen en de
grootschaligheid op zijn minst gezegd net zo ver uit elkaar ligt, is
er één overeenkomst: hun klanten kiezen er heel bewust voor om
daar hun vakantie door te brengen.
Na een dag te hebben doorgebracht op De Beerze Bulten, had ik
hetzelfde gevoel als na een bezoek eerder dit jaar aan Disneyland.
De kwaliteit was van een hoog aaneengesloten niveau: van
ontvangst tot vertrek en alles wat er tussenin te beleven was. Van
attracties tot het park zelf, en het contact met de medewerkers.
Als ik in de toekomst nog een keer iets wil in die richting, staan
beide hoog op de voorkeurslijst. Waarom? Omdat ik weet welke
kwaliteit ik krijg. En daarmee is naar mijn mening de essentie van
succesvol verkopen benoemd.

Succes en continuïteit

Vanzelfsprekend is het model voor business-to-consumer
anders dan die voor business-to-business. Dat doet echter niets
af aan het belang dat alles moet kloppen: vanaf het eerste
klantencontact tot en met de facturatie.
Dit belang neemt alleen maar toe omdat de verwachting is dat
het aanbod van goede en ervaren business-to-businessverkopers
simpelweg minder zal worden. Daarnaast zal door de beschikbare
technologieën in combinatie met onder andere de verkeersdrukte,
de productiviteit en effectiviteit van de verkoopbuitendienst
sterk onder druk komen te staan. Daardoor zullen de kosten per
afgelegd bezoek significant stijgen (het behaalde resultaat nog
maar even buiten beschouwing gelaten).
De mate van, of het tempo waarin dit gaat gebeuren, is sterk
afhankelijk van uw product of dienst en uw markt. Maar dat het
zal gebeuren is zeker. Het is dan ook noodzakelijk dat ‘binnen’
alles op orde is zodat uw klant geen reden heeft om te gaan
zoeken naar alternatieve leveranciers.

Het doel voorbij

De neiging om als strategie bijvoorbeeld de huisstijl of
bedrijfsnaam te wijzigen in de hoop daardoor beter ‘bij de markt
aan te sluiten’, kom ik vaker tegen dan me lief is. Om datzelfde
doel te bereiken wordt als goede tweede regelmatig gekozen
voor het organiseren van evenementen. Dit soort cosmetische
aanpassingen worden vaak betiteld als het startschot voor
verbeteringen. In mijn beleving is dat net zoiets alsof botox naast
het weghalen van rimpels ook het karakter verbetert, of dat het
kopen van een groter plasmascherm een harmonieus gezin creëert.

Bakens op de weg naar klanttevredenheid

Er zijn drie elementen die essentieel zijn om klanttevredenheid te
bewerkstelligen, te weten: overtuiging, uitwerking en uiting.

1. Overtuiging

De meest uitdagende (om het woord moeilijkste maar niet te
gebruiken) van de drie elementen is overtuiging, in het bijzonder
de overtuiging van de eindverantwoordelijken. Dat is het
moeilijkst te beïnvloeden omdat dit vaak een afspiegeling is van
persoonlijke waarden.

Die waarden, in samenhang met de overtuiging, zullen de
daadkracht van de organisatie voortstuwen of ondermijnen. De
waarden en overtuigingen zijn het best samen te vatten in een
managementcontract dat eindverantwoordelijken met elkaar
afsluiten en waarin afspraken worden vastgelegd.
Dit contract is een afspiegeling van de kaders waarbinnen
gewerkt wordt en welke doelen op welke manieren worden
nagestreefd. Het is van belang dat dit tot stand komt met alle
eindverantwoordelijken van de essentiële disciplines binnen de
organisatie: van sales tot financiële administratie en alles wat er
tussenin zit. Het resultaat zal een gedragen mission statement zijn.

2. Uitwerking

Dit mission statement zal de sfeer bepalen waarin leidinggevenden
en medewerkers zullen werken en gedijen. Het voedt het besef
dat toezeggingen kunnen worden gedaan aan klanten, het biedt
medewerkers de veiligheid die nodig is om kritiek te kunnen uiten
en het geeft ze de ruimte om koersaanpassingen voor te stellen.
Pas als aan deze voorwaarden is voldaan, kan een groep mensen
als een team gaan samenwerken, omdat iedereen weet en voelt
dat hij in een organisatie werkt waarop hij kan terugvallen.

3. Uiting

Het weten en voelen waar de organisatie voor staat heeft een
direct effect op de uitstraling van een organisatie naar haar
relaties. Datzelfde geldt voor hoe zij met relaties omgaat. Dit is
namelijk waarop relaties de toegevoegde waarde van een bedrijf
beoordelen. Een goede uitstraling in woord en daad zorgt voor
klanttevredenheid. En ontneemt diezelfde relaties de noodzaak om
te zoeken naar een alternatief.
Alleen met overtuiging kan klanttevredenheid langdurig worden
behaald en zal waardering en trouw van de klanten de beloning
zijn. Vele handen maken een zware arbeid licht, dus bied uw
managers de ruimte om te excelleren in leiderschap en neem
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het succes!

Tot slot

Ik geloof in het delen van kennis. Mocht u vragen hebben over
hoe u het kunt toepassen in uw specifieke situatie, neem gerust
contact op.
Overigens, na mijn bezoek aan De Beerze Bulten kwam ik erachter
dat zij voor het derde jaar op rij gekozen zijn tot ‘ANWB Best
Camping van Europa 2008’. Zo zie je maar weer.

Ton Oosterwijk
Energy - Action - Results ©
Buffin Leadership International
www.buffin.com - bcoi@buffin.com
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Voor uw bibliotheek

Dit boek kunt u bestellen via:

info@contouronline.nl

De Headhunter en de dode bestuurder
Rob van Wissen en Rikkert Walbeek zijn beiden ondernemer en onder andere actief in de
wereld van executive search. Gezamenlijk hebben ze deze business thriller geschreven.
Voornamelijk voor het plezier dat ze samen hebben beleefd aan de totstandkoming van dit
boek.
Nick Damstroom is een jonge ambitieuze headhunter
die zich met volle overgave op zijn carrière stort.
Als hij het bedrijf ZOK Systems als nieuwe klant
binnenhaalt kan hij zijn geluk niet op. Deze klant zal
zijn carrière flink omhoog stuwen en hem bovendien
een flinke bonus opleveren.
Dolgelukkig stapt hij dan ook het kantoor van Van
Vlaanderen Executive Search binnen nadat hij de
handtekening onder de opdracht heeft gekregen.
Dat deze opdracht een totaal andere invulling zou
gaan krijgen kon hij op dat moment niet vermoeden.

Uitgeverij: De headhunter.nl
www.deheadhunter.nl
ISBN 978-90-79675-01-2
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De Mart Smeets-methode
‘De vraag is het kuiltje dat je graaft om het antwoord in te leggen’
C. Van Engeland
Misschien is het u ook opgevallen dat Mart Smeets vaak een
vraag stelt om vervolgens zelf het antwoord te geven. Hiermee
geeft hij als het ware zichzelf een pass voor open doel, om
vervolgens te scoren. Zo prikkelt en stuurt hij het publiek en
wekt hij de suggestie een dialoog te voeren. Dit kan zeer handig
zijn. Hoe kan de Mart Smeets-methode werken in sales?

Mogelijkheden aanstippen
Als eerste: wie is Mart Smeets eigenlijk? Mart is een van de
meest bekende Nederlandse sportverslaggevers en presentator
voor de NOS/Studio Sport. Hij stelt vaak vragen waarom een
sporter bepaalde acties uitvoert, waarna hij zelf antwoord geeft
op zijn eigen vragen.
Waarom is deze methode relevant voor sales? Vaak blijven
bepaalde onderdelen buiten schot in een verkoopgesprek.
U kunt met deze methode veel voorkomende misvattingen uit
de weg ruimen of mogelijkheden aanstippen die onbekend zijn.
Tevens trekken goede vragen de aandacht van de toehoorders.
Goede vragen stellen en zelf het antwoord geven, duiden er ook
op dat u:
• bekend bent met de belangrijke vragen over uw product of
dienst;
• weet wat er in de sector speelt en wat er belangrijk is voor een
(potentiële) koper;
• bepaalde onzekerheden of risico’s erkent en als potentiële
leverancier deze niet uit de weg gaat.

Beter positioneren

Voorbeelden van vragen die u kunt stellen om vervolgens zelf
het antwoord te geven:
• Waarin verschillen wij van onze concurrentie?
• Waarom ligt deze oplossing qua investering hoger dan
alternatieve oplossingen?
• Waarom zou een bedrijf een servicecontract afsluiten?
• Wat is nu daadwerkelijk anders aan deze aanpak?
• Hoe kan de gevraagde output worden gegarandeerd?
• Waarom investeren bedrijven in deze moderne machine?

Optimale werking
In welke setting werkt de Mart Smeets-methode optimaal?
• Wanneer u een presentatie geeft aan een groep en u de
presentatie bewust een kant op wil sturen.
• Wanneer u een verkoopgesprek bij een klant voert waarbij
meerdere personen aanwezig zijn en u niet de mogelijkheid
hebt om iedereen afzonderlijk erbij te betrekken.
• Wanneer u weet dat een klant met een vraag zit, maar die niet
heeft gesteld. Aan de hand van de signalen van de klant kunt
u tijdens uw antwoord controleren of u beiden op dezelfde
lijn ligt.
Pas de methode niet te veel toe, dan verliest het zijn kracht en
kan het irritatie opwekken. De Mart Smeets-methode is zeker
een kans voor de salesprofessional. Een mooi voorbeeld: waarom
investeren bedrijven nog steeds in salestraining ondanks de
kritiek van het wegebben van het behaalde effect? Ik kan het
antwoord daar wel op geven...

Ook wanneer u merkt dat een prospect op het punt staat om
voor een andere oplossing te kiezen, twijfels heeft over de wijze
waarop uw product of dienst functioneert of niet begrijpt hoe
de prijs zich verhoudt tot de waarde, kunt u met deze methode
op gecontroleerde wijze uzelf, uw organisatie of propositie beter
positioneren.
Daarnaast is het functioneel bepaalde vragen aan te halen die
de klant of prospect niet vanuit zichzelf stelt. Komt in een later
stadium deze vraag binnen het bedrijf van uw contactpersoon
toch aan bod, dan kan hij hierop antwoord geven. En dat heeft
te maken met de overduidelijke manier waarop deze vraag
tijdens het verkoopgesprek aan de orde is gekomen.

Yuri van der Sluis
Trainer - coach

Wijze waarheden
Wees op alles voorbereid.
Winnaars hebben en plan, verliezers een excuus.
Marc Lammers, (Bondscoach Nederlands Damesteam Hockey)

Het beste wat je kunt bereiken is worden die je bent. Maar dat is steeds te weinig.
Zo staat een mens altijd in de schuld.
Fons Jansen
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‘Professionele Verkoopvaardigheden’
3-daagse interactieve praktijktraining

Bestemd voor: verkopers, engineers, productmanagers, accountmanagers
telefonische verkopers, customer service en supportmedewerkers
Locatie: Hotel Newport – Huizen

€ 1.295 ex. btw

inclusief: syllabus, lesmateriaal, verblijfskosten, lunches, diner en overnachting
1e dag 09.30 – 17.30
donderdag 30 okt. 2008

2e dag 09.00 – 16.00
vrijdag 31 okt. 2008

3e dag 09.30 – 17.00
vrijdag 7 nov. 2008

De klantgerichte organisatie
2008
Ontwikkeling van het
verkoopproces

Ontbijt

Evaluatie van tussentijdse
praktijktoepassing

Tegenwerpingstechnieken

Klantgericht handelen
Verkoop MarketingRing

Bezwaren overwinnen

Typologie van klanten

Omgaan met lastige klanten

Prospecteren / acquisitie

Telefonische verkoopcontacten

Klachtenbehandeling

De rol van accountmanager

Communicatievaardigheden
Structuur en opbouw van
gesprekken

Prijsonderhandelingstechnieken

Teamwork binnen- en
buitendienst

Algemene vraagtechnieken
Specifieke vraagtechnieken

Presentatiestructuur

Relatiebeheer

Offerte en opvolging

Diner en overnachting
Inschrijven via info@contouronline.nl
Tel. 036 531 82 12

www.contouronline.nl
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Co lo f o n
Contour Contact is
een uitgave van Contour
Communication bv

Management Coach Table

Eindredactie
Ria Harmelink
Journalistieke Producties, Epse

Leren van elkaar door naar elkaar te luisteren en elkaar aan te vullen in
een inspirerende omgeving. Dat is het doel van de Management Coach
Table. Deze coach-tables worden een aantal malen per jaar voor managers
georganiseerd. Uiteraard staat organisator Contourium® weer garant voor
optimale kwaliteit

Redactie

Tijdens de Management Coach Table wisselt een aantal managers uit het bedrijfsleven
gedurende één of twee dagen hun ervaringen uit. Zij geven elkaar tips en presenteren hun
visie en strategisch beleid. Samen zoeken zij naar oplossingen voor de problematiek die zij
tegen komen in hun dagelijkse zakelijke omgeving.

Uitgever

Open sessie
U kunt deelnemen aan de ‘open sessies’ waarbij u in contact komt met collega’s uit diverse
branches en met verschillende disciplines. Leren van elkaars strategieën en werkwijze is dan
het motto.

Kasteel Meerwijk, Den Bosch
Deze sessie wordt volledig verzorgd,
inclusief lunch en diner.
max. 6 deelnemers

Contour Training & Coaching
Postbus 1602
1300 BP Almere
Tel [ 036 ] 531 82 12
Fax [ 036 ] 531 82 08
E-mail info@contouronline.nl

Herman Meijer
Verschijning
Contour Contact verschijnt
drie keer per jaar
Drukwerk
Koninklijke Drukkerij
C.C. Callenbach, Nijkerk
Informatie
www.contouronline.nl
www.contourium.nl

€ 595 ex btw
vrijdag 17 oktober 2008
vrijdag 21 november 2008
U kunt zich inschrijven via www.contourium.nl/mct-inschrijfformulier.html

CONTOUR Training & Coaching verzorgde trainingen voor medewerkers van:

ABM, Advanced Career Management, Actual Painter, Actuals International, Ad Branderhorst Freshfood, Aesculap Nederland, AEP Flexible Packaging, AFB International,
Agratechniek, Agrotax Makelaardij, Air Parts, Akta Training, Alverpak, Amweko, AniDis, Anro Services, Anthura, Apko, Argo Schoonmaakdiensten, Ariës, Armada Trading, Ashland,
Axioma Communicatie, Axtron, A.Z. Aandrijftechniek, Banubad, Beauty Fashion Europe, Beeremans, Bergmann Techn. Handelsmij., Bike Company Europe, Bison International,
Blick Benelux, Blue Friends, BNS Data Logistics, Böhler, Böhler UTP, Böhler Thyssen, Bokhorst Installatiegroep, de Boo Betonmortelbedrijven, Borden Nederland, Bouvardiia,
Boxsem Assurantiën, Brakel Atmos, Brassring Europe, Capra Ibex, Le Carbone-Lorraine, CDG-Europe, CD-ROM Uitgeverij, CEB Consulting, Centrum Vakopleiding, Celsius Benelux,
C.I.& S, CFB Promotions, Codim, Commerce-hub, Damixa Nederland, Demetal-Design, Diabetesvereniging Nederland, Direct Dial Telemarketing, Douwe Egberts Coffee Systems,
Duc Diving, Duranmatic, v.d Elst & Partners, v.d. Ende Straal- en Schilderwerken, ENRA Verzekeringen, EPC Search, Erwi Promotion & Printing, Eurocup Benelux, Eurotherm,
FanoFineFood, FATS Nederland, FCX Ubel & Ventil, Feel Good Event, FK Hekwerken, Folietechniek, Geberit, GIBO Groep, Greenib, Groneman, GOC, van Halteren Metaal, Hamstra,
Harlequin Holland, Helepolis, HES Amsterdam, HiFi Snijunie, HIG Telecom, Holland Adviesgroep, H.S.F., Hycom, Hypotheek en Assurantie Buro Hoorn, Huberts, IE Keyprocessor,
Imtech Analyser Products, Imtech Polar Systems, Imtech Systems, Imtech Toegangstechniek, Imtech Belgium, Imtech, IntercommIT, Intelligence 4 business, Int. Forwarding Office,
Int. Medical Products, Intersens Instruments, ISYS Marketing, I.T.A. Apeldoorn, Jaarbeurs Utrecht, Jachtwerf Nicolaas Witsen, Jadrimex, Jenbacher, Jeveka, JRPM, Keddy Car
Rental, Keesing Noordervliet, Keller Keuken Fabriek, Kiekens Herding, Klinger-Picoff, Knapzak Benelux, Knauf Isol, KNOP, Kon. Drukkerij C.C. Callenbach, Koot Megatherm, Korsel
Handelsonderneming, KPN Lease, de Kuyper Royal Distillers, Kulite Benelux, Kwintessens, Laundry Computer Technics, Linders Techn. Handelsondern., Luxottica Nederland, Madeit Marketing, Marktop, Maruboshi Europe, Master Builders PCI, MB-Design, MC Bouwchemie, MetroMedia Technologies, Microform, Miver Bekistingstechniek, Moodstreet, MOSA
Aggregaten, M.S.L. Telecom, MULTI-OFFICE, Music-Products, National Safety Associates, Noord West Net Energie, Frans Nooren, NOS Sport, NZV Uitgevers, Omegam, Optisearch,
Overmat Industries, Overveld Techniek, Palletcentrale Groep, Politie Amsterdam-Amstelland, Presentation Partner, Presswood Holland, Rabobank, Ranpak, Ready, Ricoh Nederland,
Rijks Dienst Wegverkeer, RES Software, RichArt Productions, van Rietschoten & Houwens, Roadstar, Rohde & Schwarz Nederland, Romijnders groep, Roopak, Rössel Nederland,
Roval Aluminium & RVS, RST-Tiel, Sarel, Scansped, Schober information Group, Schuuring Communicatie Netwerk, SCI Nederland, Secretariaatsburo Bussum, Secumatic, Securicor
Omega Express International, Semantica, Senta Multisensory Concepting, Servier Nederland, SGS Redwood Nederland, Sianco Telecom, Smeets & Hagenbeck, A. Smit & Zoon, Smith
& Nephew, Sonac, Sprangers, S P S Europe, Stiebel-Eltron, Stork CMT, Stork FDO, Stork Intermes, Stork Metaal, Style High Tech, Support Personeelsdiensten, S.V.P., Swanenberg
Hydrauliek, Targets, Team Europe Synergy International, Telecom Systems, TestStation Nederland, Third Wave Carriers, Time Institute Perfect, TNT, Tradinco Instruments, Transmark
FCX, Trebbe Bouw Oost & Noord, Tri Technology, Uddeholm, Uniek Verpakkingen, UP Ursapaint, Van Berkel, Van der Windt verpakking, Van Dijk Hardenberg, Van Duijnen, Van
Dijk Epe, Varoda Packaging, Versele-Laga, Viatel Nederland, Visma Ish, VDD Consultancy, VHC Confectie, Vierhand Direct Marketing, Vuurwerk Internet, Weck, Wédéflex Duurzame
Daksystemen, Westcoast Radio Productions, Wijnhuis Barile, Ernst Winter & Zn, Wijnants, Wolst Beton, Worldcom, WPS Parking Systems, WvA Stichting, Zeelte Dental Equipment.

